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Εκπαιδευόμενοσ:  

Οικονόμου Ανδρζασ 

 

Τίτλοσ Μικροδιδαςκαλίασ:  

Μάθηςη ςε ομάδεσ 

 

Εκπαιδευτικοί ςτόχοι μικροδιδαςκαλίασ: 

Επίπεδο γνώςεων: Να γνωρίςουν οι εκπαιδευόμενοι τθν εκπαιδευτικι τεχνικι των 

ομάδων εργαςίασ (οργάνωςθ, επικοινωνία και αλλθλεπίδραςθ, ανάλθψθ ρόλων και 

κατανομι τθσ δουλειάσ, λιψθ αποφάςεων και εκπροςϊπθςθ τθσ ομάδασ) τισ 

ψυχοπαιδαγωγικζσ κεωρίεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται και τισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ 

κρίνεται ότι είναι αποτελεςματικι.  

Επίπεδο ικανοτήτων: Να μποροφν οι εκπαιδευόμενοι να εφαρμόηουν με επιτυχία ωσ 

«μακθτζσ» τισ ομάδεσ εργαςίασ βιϊνοντασ τουσ ρόλουσ που καλοφνται να παίξουν. 

Να μποροφν με βάςθ αυτι τθν εμπειρία να οργανϊνουν, ςτθ ςυνζχεια, επί χάρτου 

μακιματα ςτα οποία αυτζσ οι ομάδεσ εργαςίασ να εφαρμόηονται αποτελεςματικά. 

Επίπεδο ςτάςεων: Να πειςκοφν οι εκπαιδευόμενοι για τθ χρθςιμότθτα των ομάδων 

εργαςίασ, να κζλουν να πειραματιςτοφν με αυτζσ και να αποφαςίςουν να τισ 

υιοκετιςουν κάκε φορά που κρίνουν ότι κα ζχει κετικά αποτελζςματα. 
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Οργάνωςη τησ μικροδιδαςκαλίασ ςε υποενότητεσ, διάρκεια, τεχνικζσ 

και μζςα που θα χρηςιμοποιηθοφν: 

Θζματα 

(υποενότητεσ) 

Διάρκεια 

κάθε θζματοσ  

Εκπαιδευτικζσ 

τεχνικζσ ςε κάθε 

θζμα 

Εκπαιδευτικά μζςα 

για κάθε θζμα 

Σφνδεςθ με τα 

προθγοφμενα και 

ειςαγωγι 

1ϋ Ειςιγθςθ Διαφάνεια 

Δραςτθριότθτα 7ϋ Εργαςία ςε ομάδεσ Φφλλο 

δραςτθριότθτασ με 

περιγραφι τθσ.  

Θα δοκοφν 6 φφλλα 

Α4 και ζνα ςελοτζιπ ςε 

κάκε ομάδα 

Παρουςίαςθ των 

αποτελεςμάτων 

και ςχολιαςμόσ 

τουσ 

7ϋ Ειςθγιςεισ των 

εκπροςϊπων των 

ομάδων και ςυηιτθςθ 

- 

Θεωρία 4ϋ Ειςιγθςθ Διαφάνειεσ 

Σφνδεςθ με τα 

επόμενα 

1ϋ Ειςιγθςθ - 
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Γιατί επζλεξα τισ ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ για κάθε θζμα: 

Θζματα 

(υποενότητεσ) 

Εκπαιδευτικζσ 

τεχνικζσ 

Αιτιολόγηςη 

Σφνδεςθ με τα 

προθγοφμενα 

και ειςαγωγι 

Ειςιγθςθ Εξαςφαλίηει γριγορθ και επίςθμθ πλθροφόρθςθ. 

Δραςτθριότθτα. Εργαςία ςε 

ομάδεσ 

Επιδιϊκω τθ βιωματικι προςζγγιςθ τθσ εργαςίασ 

ςε ομάδεσ και είναι επόμενο να χρθςιμοποιιςω 

ωσ τεχνικι τθν ίδια. 

Παρουςίαςθ 

των 

αποτελεςμάτων 

και ςχολιαςμόσ 

τουσ 

Ειςθγιςεισ 

των 

εκπροςϊπων 

των ομάδων 

και ςυηιτθςθ 

Οι ειςθγιςεισ των εκπροςϊπων των ομάδων 

αποτελεί μζροσ τθσ υπό διαπραγμάτευςθ 

τεχνικισ.  

Η ςυηιτθςθ προςφζρεται για το ςχολιαςμό των 

ειςθγιςεων αφοφ επιτρζπει τθν αλλθλεπίδραςθ 

ατόμων και ομάδων και τθ δυνατότθτα ςφνκεςθσ 

και εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων. 

Θεωρία Ειςιγθςθ Είναι τεχνικι που κατεξοχιν προςφζρεται για τθν 

ανακεφαλαίωςθ και επιςθμοποίθςθ τθσ 

αποκτθκείςασ γνϊςθσ. Δίνει τθ δυνατότθτα ςτον 

εκπαιδευτι με οικονομία χρόνου να 

ςυμπλθρϊςει, να ςυνκζςει, να δομιςει και να 

δϊςει προεκτάςεισ ςε όςα ςυηθτικθκαν από 

τουσ εκπαιδευόμενουσ.  

Σφνδεςθ με τα 

επόμενα 

Ειςιγθςθ Εξαςφαλίηει γριγορθ και επίςθμθ πλθροφόρθςθ. 
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Γιατί επζλεξα τα ςυγκεκριμζνα μζςα για κάθε θζμα; 

Θζματα 

(υποενότητεσ) 

Εκπαιδευτικά 

Μζςα 

Αιτιολόγηςη 

1. Σφνδεςθ με τα 

προθγοφμενα και 

ειςαγωγι 

Διαφάνεια Δίνει τθν πλθροφορία ςυνοπτικά και 

ςυμπλθρωματικά ωσ προσ το λόγο και άρα 

βοθκάει όςουσ ζχουν ευκολία ι τουσ είναι 

απαραίτθτο να ζχουν και οπτικι αντίλθψθ 

τθσ πλθροφορίασ. 

2. Δραςτθριότθτα Φφλλο 

δραςτθριότθτασ 

και 6 φφλλα Α4 

και ζνα ςελοτζιπ 

ςε κάκε ομάδα 

Ζνα φφλλο δραςτθριότθτασ ςε κάκε ομάδα 

για να «αναγκαςτοφν» να ξεκινιςουν τθ 

ςυνεργαςία. 

Απαραίτθτα υλικά για τθν υλοποίθςθ του 

ζργου που τουσ ανατίκεται. 

3. Παρουςίαςθ 

αποτελεςμάτων 

και ςχολιαςμόσ 

- - 

4. Θεωρία Διαφάνειεσ Δίνουν τισ πλθροφορίεσ ςυνοπτικά και 

ςυμπλθρωματικά ωσ προσ το λόγο και άρα 

βοθκοφν όςουσ ζχουν ευκολία να 

αντιλθφκοφν οπτικά ι τουσ είναι 

απαραίτθτο να ζχουν και οπτικι αντίλθψθ 

τθσ πλθροφορίασ. 

5. Σφνδεςθ με τα 

επόμενα 

- - 

 


